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Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 29-én 18:09
órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselők:

Dr. Sajtos Sándor polgármester
Csörgő Mihály alpolgármester
Gaál Sándorné
Karácsony Ádám
Nagyházu Miklós
Dr. Pálvölgyi Tamás

Távol maradt képviselők:

Kubanek István
Schottner Jánosné
Vaczó Zoltán

Tanácskozási joggal:

Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző
Ferenczy Barbara pályázati referens
Seres Adrienn mb. pénzügyi csoportvezető
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Dr. Sajtos Sándor: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület 6
fővel jelen van, határozatképes, az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendet, javasolta annak módosítását, kérdezte a képviselőket, aki a
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze!
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban
meghirdetett napirendet az alábbiak szerint módosítja:
1. Döntés a VEKOP -7.2.2-17 pályázat beadásában
együttműködésről Szentendre Város Önkormányzatával

történő

A többi napirendi pont változatlan marad.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármestert

a

határozat

1. Döntés a VEKOP -7.2.2-17 pályázat beadásában történő együttműködésről
Szentendre Város Önkormányzatával
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette Verseghi-Nagy Miklós Szentendre Város polgármesterének
levelét, melyben tájékoztatást nyújt a 2017. május 30-án Szentendrén tartandó megbeszélés
témájára vonatkozóan. „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése –
népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című VEKOP -7.2.2-17 kódszámú felhívás, egy
Egészségfejlesztési Iroda kialakítását célozza meg, mely Iroda intézményi hátteret biztosítana
a betegségmegelőzési, egészségfejlesztési tevékenységhez oly módon, hogy aktívan
működteti, tartós helyi, járási hálózatba integrálja az egészségfejlesztési tevékenységet végző
szervezeteket.
A pályázat átfogó célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor
várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, a fejlesztés járuljon hozzá az
ország átfogó népegészségügyi hálózatának kialakításához, és ezen keresztül a lakosság
egészségtudatosságának növeléséhez, egészségkultúrájának javításához és a krónikus
nemfertőző betegségek megelőzéséhez a területi egyenlőtlenségek csökkentésével.
Célcsoportja: Szentendre Egészségügyi Intézményei területi ellátási kötelezettségei körébe
tartozóan Szentendre város lakossága és a járási települések lakosága.
A projekt támogatása maximum 90 millió Ft., időtartama minimum 24 hónap, fenntartási
kötelezettsége 36 hónap.
Az Egészségfejlesztési Irodát befogadó intézmény, meghatározott körből kerülhet ki, így első
helyen pályázók az adott járásban székhellyel rendelkező járóbeteg szakellátó központok.
A projekt egyik feltétele, hogy a járás településeinek minimum 75 %-a és az összlakosság
minimum 5 %-a bevonásra kerüljön.
A beadási idő rövidsége miatt a projekthez csatlakozni kívánó települések írásbeli
együttműködő nyilatkozatára van szükség. Ismertette a határozati javaslatot és javasolta
annak elfogadását.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a beszámoló elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról,
hogy „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése
népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című, VEKOP -7.2.2-17
kódszámú pályázati felhívás beadásában együttműködik Szentendre Város
Önkormányzatával.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
végrehajtására, az együttműködő nyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

2. Döntés a Tahitótfalu, Mátyás király utca rézsű helyreállítására beadott vis maior
pályázat kivitelezőjéről
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. A 2016 tavaszától bekövetkezett jelentős
mennyiségű csapadékot hozó időjárás a Mátyás király utca (142 hrsz) partfalában, valamint a
magas partfalon húzódó önkormányzati útban (164/3 hrsz.) a korábbi években már megindult
eróziót felgyorsítva jelentős kárt okozott. A március 03-i erős esőzéssel és széllökésekkel
bekövetkezett vihar tovább növelte a negatív rézsű kialakulását, amely a levegőben lévő
gyökérzet miatt megdőlt fákat, az út irányába veszélyesen megdöntötte. A további
kimosódások, a fák kidőlését és a rézsűkoronán húzódó magáningatlanok közúti
összeköttetését biztosító útszakasz, valamint a rézsűben futó közművek károsodásával
jelentős értékű anyagi javak és magáningatlanok kerülnek veszélybe. A fenti károk rövid időn
belül bekövetkezett többszöri időjárási szélsőség következményeként alakultak ki.
Az önkormányzat a helyreállítási költségek mérséklésének céljából indul a Kormány által a
helyi önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázaton – a
9/2011(II.15.) Korm. rendelet szerint, melyet 2016. március 17-én, 310 195 ebr42
azonosítószámon nyújtott be a kormányzati támogatások ebr42 elektronikus rendszerén
keresztül.
A keletkezett károk felszámolásának költségeit az Önkormányzat vis maior pályázat
segítségével kívánja kiegyenlíteni, maximális támogatási intenzitás igénybevételével 10 %-os
önrész biztosítása mellett.
A támogatás 90%-os mértékének indokoltságát, a 9/2011 (II.15) Korm. rendelet 5. § (2) bek.
c.) pontja támasztja alá, mely szerint az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk
helyreállítása jelentősen meghaladja, tekintettel arra, hogy a vis maior esemény, rövid
időszakon belül többször ismétlődő időjárási szélsőség következményeként alakult ki.
A károk felszámolására benyújtott vis maior pályázat alapján igényelt összeg 34.257.139 Ft
helyett, az önkormányzat a Belügyminisztérium 32. 325.000 Ft összegű támogatását 2016.
augusztus 10-én nyerte el.
Az önkormányzat, mint Ajánlatkérő, a beruházás végrehajtásához szükséges közbeszerzési
eljárást folytatott le a kivitelező kiválasztásához. Az előterjesztés mellékletekén megküldésre
kerültek a bírálati lapok, a jegyzőkönyvek, a Bíráló Bizottság javaslata, valamint a határozati
javaslat is. A fentiekben előadott tények ismeretében kérte a Képviselő-testületet a javaslat
elfogadására. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
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A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
98/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Ajánlatkérő a „Vállalkozási
szerződés keretében 2021 Tahitótfalu, Mátyás király utat határoló partfal megerősítése,
rézsűvédelem és stabilizálási feladatok ellátása” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési
eljárásban, a benyújtott ajánlatok értékelését követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata
alapján az alábbi döntést hozza:
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve, tekintettel arra,
hogy a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az
igazolásokat az ajánlatában benyújtotta, ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az
igazolások ismételt benyújtására. Továbbá tekintettel arra, hogy a benyújtott
igazolásokkal kapcsolatban további, a Kbt. 71-72. § szerinti eljárási cselekményekre nincs
szükség, döntést hoz az eljárás eredményéről.
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az ajánlatkérő dönt
a fentebb nevezett közbeszerzési eljárásban a rendelkezésre álló anyagi fedezet
megemeléséről, oly módon, hogy a hiányzó fedezet összegét (nettó 2.253.150,- Ft+ÁFA)
saját forrásból, az ajánlatkérői költségvetés terhére biztosítja,
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az ajánlatkérő a
fentebb nevezett közbeszerzési eljárásban a TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. ajánlattevő
ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy mindenben megfelel a vonatkozó
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban
foglaltaknak.
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az ajánlatkérő a
fentebb nevezett közbeszerzési eljárásban a Profunda Bau Kft. ajánlattevő ajánlatát
érvénytelennek nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az Ajánlatkérő a
fentebb nevezett közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az ajánlatkérő a
tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőként hirdeti ki TERRA ÉPKER
HUNGÁRIA Kft. ajánlattevőt, és ezen ajánlattevővel köt szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, a
határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 01.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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3. A 1818/2016. (XII.22.) kormányhatározat alapján megítélt támogatásból
megvalósuló építési beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok
ellátására, vállalkozó kiválasztása
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette az előterjesztést. Az egyes települési önkormányzatok
feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat átcsoportosításokról szóló
1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján megvalósuló beruházás végrehajtásához
műszaki ellenőr kiválasztása szükséges A Bíráló Bizottság a végleges ajánlatok alapján a
kiválasztási döntéshez szükséges előterjesztést, a testület számára elkészítette. A fentiekben
előadott tények ismeretében kérte a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket,
aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
99/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.), mint
Ajánlatkérőnek a „Megbízási szerződés keretében műszaki ellenőri feladatok ellátása a
1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat szerinti költségvetési támogatással érintett
beruházások tekintetében” elnevezésű, beszerzési eljárásban a benyújtott ajánlat értékelését
követően a Bíráló Bizottság határozati javaslata alapján az alábbi döntést hozza:
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az ajánlatkérő a
fentebb nevezett beszerzési eljárásban a Cinema Art-East Bt. ajánlattevő ajánlatát
érvénytelennek nyilvánítja.
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az ajánlatkérő a
fentebb nevezett beszerzési eljárásban a LAWAND Mérnöki Iroda Szolgáltató Kft.
ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az ajánlatkérő a
fentebb nevezett beszerzési eljárásban a Konstruk-Tom Bt. ajánlattevő ajánlatát
érvényesnek nyilvánítja.
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az Ajánlatkérő a
fentebb nevezett beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
 A Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében foglaltakkal egyetértve az ajánlatkérő a
fentebb nevezett beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőként hirdeti ki a KonstrukTom Bt. ajánlattevőt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 01.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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4. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása II.
félévben
Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Gaál Sándornét a Gazdasági Bizottság elnökét a tájékoztatásra.
Gaál Sándorné: Ismertette a Gazdasági Bizottság ülésén történteket. Az első napirendi
pontban a 2016. évi költségvetés II. félévi módosítását tárgyalta a Bizottság. A zárszámadás a
már módosított tételekkel lett összeállítva, így annak elfogadásával jóváhagyja a testület a
költségvetés II. félévi módosítását.
A második napirendi pont a 2016. évi zárszámadás tárgyalása volt. A Pénzügyi Osztály által
összeállított részletes anyagot vizsgálta a Bizottság, melyből megállapítható, hogy
költségvetés bevétele 99%-ban, kiadása 89 %-ban teljesült. A bevételek forrást biztosítottak a
kiadásokra úgy, hogy a költségvetés tartalékát megőriztük. A zárszámadás azon tételeivel nem
foglalkozott a Bizottság, melyek az előirányzatnak megfelelően alakultak.
Az ettől eltérő tételek a bevételi oldalon a következőek voltak. Alulteljesítést tapasztalható a
helyi adók tekintetében a módosított előirányzathoz képest 98%, az eredetihez viszonyítva,
viszont meghaladja a 100%-ot.
Közhatalmi bevétellel az előirányzatban nem terveztek, a teljesítés 3.477.830 Ft. A vízbázissal
kapcsolatos bevétel teljesítése az eredeti előirányzathoz képest jóval magasabb, ez a forrás a
korábbi években fel nem használt támogatások egésze, melyet a konyha étkező beruházásra
fordítottak.
A kiadási oldalon lévő tervezettnek megfelelően alakult tételekkel nem foglalkoztak, csak az
ettől eltérő költségvetési sorokkal. Alulteljesítés az ellátottak pénzbeli juttatása terén
tapasztalható, az valójában a szociális keret, melynél a teljesítés 82 %-os. A kisebb felhasználás
indoka az, hogy a 2017-es évre tartalékot képeztek az idősek év végi támogatására, melyet év
végén karácsony előtt, utalványformában kapnak meg az érintettek. A cél az volt, hogy a 2018as évi normatíva, amennyiben kevesebb lesz az idei évinél ezt a támogatás akkor is meg tudják
adni.
A konyha-étkező beruházás befejeződött, a jó teljesítési garancia miatt visszatartott összeg
miatt kisebb a teljesítés, 91 %-os.
Az óvoda csoportszoba bővítés beruházás szintén befejeződött, kifizetés ezzel kapcsolatban
nem lesz.
A tartalékok és a pénzmaradvány a következőképp alakul:
Tartalék összesen:
62.148.253,- Ft
Melyből az általános tartalék:
35.351.446,- Ft
A céltartalék:
26.796.807,- Ft (Pályázati önrész, adótúlfizetések
visszafizetésére elkülönítve.)
Pénzmaradvány:
112.245.682 Ft
Összegezve, a 2016. évi költségvetés teljesítéséről elmondható, hogy beruházások,
fejlesztések kapcsán az Önkormányzat vagyona tovább gyarapodott úgy, hogy emellett a
gazdálkodásuk stabil maradt, a likviditást végig megőrizték. Intézményeink kötelező működési
feladataikat zökkenőmentesen látták el. A támogatási összegeket és a dolgozói juttatásokat
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az előző évihez képest azonos, némely esetben viszont magasabb mértékben biztosítottak.
74,5 M Ft pályázati forrást nyertek el és használtak fel az elmúlt évben. Ezt sok munkával,
kitartással és szakértelemmel érte el a hivatal.
Ismertette a Gazdasági Bizottság javaslatát: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
teljesítését, a zárszámadási rendelettervezettel együtt elfogadásra javasolta.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki Tahitótfalu Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének II. félévi
módosításának elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2017. (V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
5. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadása
Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki Tahitótfalu Község Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását támogatja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2017. (V.30.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Dr. Sajtos Sándor: Megjegyezte, hogy a rendeletek előkészítése mögött kemény munka van,
a háttéranyagok kidolgozása nagy feladat volt.
6. 2016. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Dr. Sajtos Sándor: felkérte Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyzőt az 2016. évi belső ellenőrzési
jelentés ismertetésre.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismerteti az előterjesztést. A 2016. évi belső ellenőrzési éves
jelentés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az
államháztatásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.)
kormányrendelet, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján kerül
előterjesztésre.
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A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A
belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és
módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, irányítási és
ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát.
A Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja
belső ellenőr foglalkoztatására saját alkalmazásban, ezért ezen kötelezettséget külső
szolgáltatóval kötött megállapodás alapján látja el.
Az éves munkáról a Bkr. 48. §-ban meghatározott tartalommal éves összefoglaló ellenőrzési
jelentést kell készíteni, mely az előterjesztés mellékleteként a Képviselő-testület számára
megküldésre került.
Kérte, a Képviselő-testületet, hogy a SZAHK – ÉRTELEM 2006. Bt. által elkészített 2016. éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalni, valamint a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a 2016. évi ellenőrzési jelentést elfogadását támogatja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a SZAHK – ÉRTELEM
2006. Bt. (9700 Szombathely, Százhold u. 27.) által elkészített 2016. évre
vonatkozó éves ellenőrzési jelentést jóváhagyja.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

Polgármestert

a

határozat

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyző

7. A településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő
partnerségi egyeztetések szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Tájékoztatta a Képviselő-testületet a településfejlesztési,
településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések
szabályairól szóló önkormányzati rendelettervezet társadalmi egyeztetésének eredményéről.
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény,
valamint a jogszabálytervezetek és szabályozási koncepciók közzétételéről és
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véleményezéséről szóló 301/2010. (XII.23.) Korm. rendelet és Tahitótfalu Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló 17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet alapján, a lakosságot az
Önkormányzat hivatalos honlapján www.tahitotfalu.hu és hirdetőtábláján tájékoztatták a
rendelettervezetről és a társadalmi egyeztetés szabályairól. Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a véleményezési határidő lejártával a lakosság részéről, a rendelettervezettel
kapcsolatban vélemény nem érkezett. Mindezek alapján a fenti rendelet elfogadását és
kihirdetését javasolta.
Dr. Sajtos Sándor: Elmondta, hogy fenti témában a nyár folyamán lakossági fórumot
terveznek. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a
képviselőket, aki a rendelettervezet elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG 11/2017. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE
A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSKÉPI FELADATAIVAL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI
EGYEZTETÉSEK SZABÁLYAIRÓL

8. Döntés közigazgatási szünet elrendeléséről a Tahitótfalui Közös Önkormányzati
Hivatalban
Dr. Sajtos Sándor: Felkérte Eőryné Dr. Mezei Orsolya jegyzőt a tájékoztatásra.
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Ismertette az előterjesztést. A Kttv., azaz 2011. évi CXCIX. tv. a
közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabály 232. §. (3) bekezdése szerint az Önkormányzat a
Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal működésének és az éves rendes szabadságok
kiadása elősegítése érdekében igazgatási szünetet rendelhet el, amennyiben ezt indokoltnak
tartja.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 42.§ 1. pontja
alapján a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
Mint már a korábbi években is gyakorlatban volt, a nyári szünidő időszakában, valamint
karácsony és újév ünnepek közötti időszakban bevált forma, amelyet a jogalkotó is támogat,
hogy a Hivatal ügyfélfogadása szünetel, ügyeleti rendszerben vannak ellátva azon igazgatási
feladatok, amelyek ügyintézési határideje azt feltétlenül indokolja. Nyilván, elsősorban a
pénzügy, az adóügy és az anyakönyvi igazgatás területein – de szükség szerint bármely
igazgatási feladatkörben – az igazgatási szünet ideje alatt is folyik a munka, de jellemzően csak
a határidős adatközléseket teljesítjük, az ügyfélfogadás szünetel. A jogszerű működésért a
jegyző felelős, ennek belső szabályozását saját hatáskörben, a polgármester jóváhagyásával
alakítja ki.
A Képviselő-testület a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
17/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése szerint nem kell társadalmi
egyeztetésre bocsátani:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

a fizetési kötelezettségekről,
a költségvetésről, a költségvetés módosításáról, végrehajtásáról,
a szervezet és intézmény alapításáról,
az önkormányzat vagyonáról,
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletek tervezeteit,
az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak magasabb
szintű jogszabály módosítása miatt szükséges rendelkezéseket tartalmaz,
g. a hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos rendeletek
tervezeteit.
Kérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 1. számú mellékleteként becsatolt a 2017.
évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelettervezetet minősített többséggel fogadja el.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a rendelettervezet elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta.
TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2017. (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2017. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL
9. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a határozatok
végrehajtásáról
Eőryné Dr. Mezei Orsolya: Elmondta, hogy a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
megküldték a képviselők számára. Amennyiben kérdés merült fel a fenti témával kapcsolatban
szívesen válaszol.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Dr. Sajtos Sándor: Röviden beszámolt az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről. Az
Eperfesztivál lebonyolítására vonatkozóan több megbeszélést tartottak. Szintén egyeztettek a
DMRV Zrt és az Önkormányzat közötti vagyonátadás – átvétel megállapodásra vonatkozóan.
Hálózatfejlesztéssel kapcsolatban tárgyalt a UPC Magyarország Kft. képviselőivel. A
folyamatban lévő vis maior pályázatok kapcsán több helyszíni bejárásra került sor, valamint
részt vett a Pontibus konferencián, illetve a Belügyminisztérium által szervezett helyi
versenyképesség fejlesztési Kutatási Program című kiemelt projektre vonatkozó tájékoztatón.
Csörgő Mihály: Elmondta, hogy a Faluházban tervezett szín alsó része elkészült, a Trianon
emlékműnél pedig a burkolás az ünnepségig el fog készülni.
Dr. Sajtos Sándor: A Pollack Emlékszoba tisztasági festése, valamint kisebb átalakítások, mint
az átadóablak kivétele megtörtént.
Gaál Sándorné: A Pollack Emlékszobában riasztó berendezés kiépítése tervbe van véve?
12

Dr. Sajtos Sándor: Igen, van ajánlat a kivitelezésre.
10. Bizottságok tájékoztatója
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Nagyházu Miklós: Beszámolt a Bizottság üléséről. Ismertette a Bizottság javaslatát a „Tiszta
udvar, rendes ház” pályázati kiírására vonatkozóan, mely szerint egy kertet díjaznának, a
jutalom összege 30.000 Ft lenne.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. évben is
meghirdeti a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatot.
A Képviselő-testület 30.000 Ft-ot biztosít a pályázat díjazására.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, valamint a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnökét a határozat végrehajtására, a
pályázat kiírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Nagyházu Miklós Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke

Nagyházu Miklós: Ismertette a Helyi Értékvédelmi Pályázat elbírálására vonatkozó bizottsági
javaslatot.
Pályázott ingatlan címe
Kis köz 6., Templom köz 5.
Béke út 3.
Zrínyi utca 32.
Táncsics utca 1.
Zrínyi utca 28.
Béke út 33.
Ady Endre utca 18.
Béke út 46. Dózsa György úti kapu
Kossuth Lajos utca 1.
Béke út 17.
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Javasolt támogatási
összeg
200.000 Ft
400.000 Ft
400.000 Ft
100.000 Ft
400.000 Ft
300.000 Ft
0 Ft
150.000 Ft
0 Ft
400.000 Ft

Rákóczi utca 1.
Hősök tere 1693/B
Béke út 47.
Béke út 12.
Dózsa György út 44.

400.000 Ft
350.000 Ft
500.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft

Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát a Kis köz 6., illetve a Templom köz 5. szám alatti
ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatának megfelelően a Kis köz 6. szám alatti
ingatlan kapuinak felújításához 200.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására,
a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát a Béke út 3. szám alatti
ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatának megfelelően a Béke út 3. szám
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alatti épület felújításához 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására,
a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát a Zrínyi utca 32. szám
alatti ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatának megfelelően a Zrínyi utca 32. szám
alatti épület felújításához 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására,
a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát a Táncsics utca 1. szám
alatti ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatának megfelelően, a Táncsics Mihály
utca 1. szám alatti épület felújításához 100.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására,
a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát a Zrínyi utca 28. szám
alatti ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően a Zrínyi utca 28. szám
alatti épület felújításához 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására,
a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész
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Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát a Béke út 33. szám alatti
ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően, a Béke utca 33. szám
alatti épület felújításához 300.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására,
a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát az Ady Endre utca 18.
szám alatti ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően, az Ady Endre u. 18.
szám alatti épület felújításához 2017. évben pályázati támogatást nem
biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát a Béke út 46. szám alatti
Dózsa György utcai kapujának felújítására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően, a Béke utca 46. szám
alatti ingatlan Dózsa György útra nyíló kapujának felújításához 150.000,- Ft
vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására,
a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát a Kossuth Lajos utca 1.
szám alatti ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően, a Kossuth Lajos utca
1. szám alatti épület felújításához 2017. évben pályázati támogatást nem
biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész
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Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát a Béke út 17. szám alatti
ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően, a Béke út 17. szám
alatti épület felújításához 400.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására,
a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát a Rákóczi utca 1. szám
alatti ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően, a Rákóczi utca 1.
szám alatti épület felújításához 400.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására,
a határozat végrehajtására.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát a Hősök tere 1693/B hrsz.
alatti ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően, a Hősök tere
1693/B. szám alatti épület felújításához 350.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására,
a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát a Béke út 47. szám alatti
ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően, a Béke utca 47. szám
alatti épület felújításához 500.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosít.
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Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására,
a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát a Béke út 12. szám alatti
ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően, valamint a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság javaslatával megegyezően, a Béke utca 12. szám
alatti épület felújításához 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására,
a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a Bizottság javaslatát a Dózsa György út 44.
szám alatti ingatlan felújítására vonatkozóan támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi értékvédelmi
pályázatok értékelését követően a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság javaslatával megegyezően, a Dózsa György út 44. szám alatti
épület felújításához 100.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Az elvégzendő munkák részletezését a támogatási szerződés melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására,
a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Körmendi Judit főépítész

Nagyházu Miklós: Elmondta, hogy a Béke utcában több ingatlan felújítását is támogatták,
annak érdekében, hogy a településen áthaladó főút mentén egységes utcakép alakuljon ki.
Ismertette a ravatalozó felújítására vonatkozó előzményeket, bemutatta a Benedetti Tibor
tervező által készített látványtervet, amit a Presbitérium már véleményezett és felkérte
Tervező Urat a kiviteli tervek elkészítésére. Benedetti Tibor díjazását a Református Egyház
biztosítja.
Az ingatlan területrendezési és ágazati besorolás módosítása elkészült, továbbá a művelési
ágból kivonás is. Kérte a Képviselő-testület támogassa az elkészített tervet.
Dr. Sajtos Sándor: A köztemető üzemeltetésére vonatkozó megállapodás aláírására ma került
sor. A tulajdoni lapon a tulajdonjogok bejegyzése megtörtént, az épület feltüntetése a
következő lépés. Kérte, hogy a tervező készítsen árazott költségbecslést is.
Nagyházu Miklós: Elmondta, hogy sokan már nehezteltek az Önkormányzatra és a Református
Egyházra is a hosszú eljárási idő miatt, pedig a háttérben folyik a munka, csak a jogi ügyek
elintézése időbe kerül.
A Faluház ablakcseréi után a homlokzat vakolatjavítása következik majd. Ismertette a
beérkezett ajánlatot és elfogadásra javasolta.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Faluház
homlokzatának felújítására a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság javaslatával megegyezően 687.940 Ft bruttó összeget biztosít a
költségvetés K71 sora (ingatlanok felújítása) terhére.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, valamint a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnökét a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
Nagyházu Miklós Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke

Nagyházu Miklós: Az a kiállítási tér ahol mezőgazdasági eszközök elhelyezését tervezik
szükségessé teszi, egy fedett nyeregtetős szín megépítését. Ismertette a beérkezett ajánlatot
és elfogadásra javasolta.
Dr. Sajtos Sándor: Ezúton szeretné megköszönni Wegroszta Gyula munkáját, amelyet a
mezőgazdasági eszközök felújítása és válogatása során végzett. Mivel a témával kapcsolatban
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Faluház udvarán
tervezett lábon álló nyeregtető szín elkészítésével a megismert árajánlat
alapján megbízza Tetőtár Kft.-t (2021 Tahitótfalu, Béke u. 50.).
A Képviselő-testület a bruttó 671.346 Ft bruttó vállalási árat a költségvetés
K71 sora (ingatlanok felújítása) terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
végrehajtására, a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Gazdasági Bizottság
Gaál Sándorné: A Gazdasági Bizottság legutóbbi ülésén felülvizsgálta a sportpálya bérleti díját
a szerződésben foglaltak szerint. Azt vizsgálták, hogy a havonta megfizetett bérleti díj összege
fedezi-e az éves közműköltségek egy hónapra jutó átlagát. A vizsgálat alapján a Bizottság a
bérleti díj mértékén nem javasol változtatást.
Dr. Sajtos Sándor: Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte
a képviselőket, aki a javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
119/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunakanyar
Sportegyesülettel kötött bérleti szerződés felülvizsgálatát elvégezte és a
Gazdasági Bizottság javaslatával egyezően a szerződésben megállapított
bérleti díj mértékén nem változtat.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: A komplex öntözőberendezés kiépítése is megtörtént a sportpályán, mely
automata és programozható. A tervek között szerepel gépek beszerzése, illetve a komplex
objektum körüli kerítés felújítása. Jövőre szóba kerülhetne a szabadidő park kerítése is.
Kulturális Bizottság
Gaál Sándorné: Két rendezvényre hívta fel a figyelmet. Június 4-én kerül majd sor a Trianoni
megemlékezésre. Az emlékhelyen ebben az évben is bővül az elcsatolt országrészekből
származó kő, ez a legutóbbi a drávaszögi Szentlászlóról érkezik. A településről 35-40 fős
küldöttség érkezik az ünnepségre, akik ének és táncműsorral készülnek a megemlékezésre. Az
Eperfesztivál keretében ismét megrendezésre kerül a Diákalkotók VII. Országos Biennáléja. A
beérkezett pályaművek zsűrizése már megtörtént. A megnyitó és az ünnepélyes díjkiosztó
június 10-én szombaton 15 órakor lesz. A kiállítás már péntektől megtekinthető. Mindkét
rendezvényre várnak mindenkit szeretettel.
Szociális Bizottság
Dr. Sajtos Sándor: Schottner Jánosné elnökasszony kérésére ismertette a rota vírus elleni oltás
beadásának és a helyben történő rákszűrés lebonyolításának támogatására vonatkozó
határozat javaslatokat. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
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kérdezte a képviselőket, aki a rota vírus elleni oltás beadására vonatkozó javaslat elfogadását
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
120/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Dr.
Szécsényi Ilona gyermekorvos, valamint Karneválné Székely Erzsébet és
Zákonyiné Zubi Valéria védőnők számára, 2.100 Ft/fő oltási díj megfizetését
a rota vírus elleni oltás beadására, a szociális keret terhére.
A védőoltások díjazására negyedévente kerül sor.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Kérdezte a képviselőket, aki a helyben történő rákszűrés lebonyolítására
vonatkozó javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi
Karneválné Székely Erzsébet és Zákonyiné Zubi Valéria részére bruttó 20.000
Ft/fő túlóra díj számfejtését a helyben történő rákszűrés lebonyolítására
vonatkozóan.
A szűrővizsgálatok díjazása folyamatosan történik.
A Képviselő-testület
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

felhatalmazza

a

folyamatos
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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11. Döntés a Tahitótfalu Pedagógusa díj adományozásáról
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette Zakar Ágnes iskolaigazgató javaslatát, mely szerint a Képviselőtestület 2017. évben a Tahitótfalu Pedagógusa díjat Matus Klára pedagógusnak adományozza,
az iskolai tanulóifjúság kiemelkedő oktatásáért és neveléséért. Mivel a témával kapcsolatban
hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat elfogadását
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu Község
Díszpolgára, a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a Tahitótfalu Ifjú
Tehetsége díj és a Tahitótfalu Pedagógusa díj alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet
alapján 2017. évben Tahitótfalu Pedagógusa díjat adományozza Matus Klára
pedagógusnak.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
kitüntetéssel járó díszoklevél, emlékplakett és anyagi elismerés átadására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 4.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Dr. Sajtos Sándor: Ismertette Csörginé Kemény Ildikó javaslatát, mely szerint a Képviselőtestület 2017. évben a Tahitótfalu Pedagógusa díjat Kővári Endréné óvodapedagógus számára
adományozza, az óvodai ifjúság oktatásáért és nevelésért végzett munkájáért. Mivel a témával
kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslat
elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tahitótfalu Község
Díszpolgára, a Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a Tahitótfalu Ifjú
Tehetsége díj és a Tahitótfalu Pedagógusa díj alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet
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alapján 2017. évben Tahitótfalu Pedagógusa díjat adományozza Kővári
Endréné óvodapedagógusnak.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a határozat végrehajtására, a
kitüntetéssel járó díszoklevél, emlékplakett és anyagi elismerés átadására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 4.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ezt követően a Képviselő-testület 19:38 órától, 20:00 óráig szünetet tartott.
12. Tulajdoni ügyek
Kindzierszky Emil beadványa
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a beadott kérelmet, mely szerint az önkormányzat a Tökösmező
utcát 6 m szélességben minősítse közúttá, valamint építse ki a közvilágítást. Javasolta, hogy a
döntést halasszák el, és kérjék meg Körmendi Judit főépítészt, a javaslat előkészítésére. Mivel
a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a
javaslat elfogadását támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Gaál Sándorné,
Csörgő Mihály, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kindzierszky Emil
(2022 Tahitótfalu, Tökösmező u. 12.), a Tökösmező utca (3080/1)
átminősítése, valamint fenti helyrajzi számú utca közvilágításának kiépítése
tárgyában beadott kérelmére vonatkozóan a döntést elhalasztja és felkéri
Körmendi Judit főépítészt a döntés előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2017. július 28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Az önkormányzat tulajdonában lévő ifjúsági tábor térítésmentes
használatát kérik az Egyesület által szervezett nyári tábor lebonyolítására. Mivel a témával
kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a kérelmet
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az Együtt
Egymásért Dunakanyar Egyesület kérelmét és az Egyesület által szervezett
nyári tábor lebonyolítására 2017. augusztus 7-től, 2017. augusztus 11-ig,
7:15 órától 17:00 óráig az önkormányzat tulajdonában lévő Ifjúsági tábor
területét térítésmentesen biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés
aláírására és a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 7.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Lejtő utca 211/2 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása
Dr. Sajtos Sándor: Az ELMŰ Hálózati Kft. az önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulását kérte a Lejtő utca 211/2 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásával
kapcsolatban. Fenti ingatlan villamos energia ellátása a 206 hrsz-ú önkormányzati közúton 6,2
méter földkábel alkalmazásával valósul meg. Ismertette a határozati javaslatot. Mivel a
témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a
kérelmet támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ELMŰ Hálózati
Kft. részére a Tahitótfalu, Lejtő utca 211/2 hrsz-ú ingatlan villamos energia
ellátásához a 206 hrsz-ú út vonatkozásában (Se-plan-d: 24055) a
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását az alábbi feltételek teljesülése
esetén adja meg:
- a nyomvonal helyreállítása az eredeti anyagokkal az eredeti
minőségben,
- a kivitelezés előtt közterület-bontási engedély kiváltása.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
28

Scheiber Mónika kérelme
Dr. Sajtos Sándor: Schieber Mónika, a Tahitótfalu, Zrínyi utca 39. számú ingatlan tulajdonosa
kerítést szeretne építeni az ingatlana köré. Ezzel kapcsolatban kiskapu és gépkocsibejáró
kialakításához kéri az önkormányzat tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását. A kiskapu
140×120 cm, a gépkocsibejáró 340×120 cm méretű, térkővel burkolt. Ismertette a határozati
javaslatot.
Csörgő Mihály: Javasolta, hogy a szürke térkőhöz ne ragaszkodjanak, hiszen az önkormányzat
sem szürke térkövet használ a járdaépítések során.
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, a Csörgő Mihály alpolgármester javaslatával módosított
határozati javaslat elfogadását. Mivel a témával kapcsolatban több hozzászólás, illetve kérdés
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Schieber Mónika
(2021 Tahitótfalu, Zrínyi utca 39.) részére, a mellékelt dokumentáció
alapján engedélyezi személy-, és gépkocsibejáró kialakítását.
Az engedély megadása mellett felhívjuk kérelmező figyelmét, hogy a
közterület és az ingatlan terepi adottságai miatt kérelmező feladata és
felelőssége olyan műszaki megoldás alkalmazása a személy-, és
gépkocsibejáró kialakítása során, mely megakadályozza az esetlegesen
előforduló csapadékvíz vagy hólé bejutását a 2642/9 hrsz-ú ingatlanra.
Az engedély megadása mellett felhívjuk kérelmező figyelmét, hogy a
leburkolt közterület esetleges felbontása esetén kártérítési, kártalanítási
és kármentesítési felelősséget Tahitótfalu Község Önkormányzata nem
vállal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2017. július 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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UPC Magyarország Kft. beadványa
Dr. Sajtos Sándor: felkérte Nagyházu Miklós bizottsági elnököt a tájékoztatásra.
Nagyházu Miklós: A Kft. által megküldött tájékoztató anyag, illetve a személyes megbeszélés
során megállapítást nyert, hogy jelentkezett egy másik szolgáltató, aki újabb hálózatot építeni
ki. Ez nem igényel újabb oszlopokat, csupán a szolgáltatók közötti választást teszi lehetővé az
itt lakók számára. Lehet, hogy ez lehetőséget ad az Önkormányzat számára a kamerarendszer
bővítésére.
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, hogy csak elvi hozzájárulást adjanak, és majd a későbbiekben
járuljanak hozzá a konkrét munkálatokhoz, ha a tervek elkészültek. Mivel a témával
kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot
támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete elvben támogatja a
UPC Magyarország Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.)
hálózatfejlesztésre vonatkozó kérelmét.
A Képviselő-testület a hálózatfejlesztés konkrét munkálatainak
engedélyezésről a műszaki felmérés eredménye, illetve a tervek
ismeretében a későbbiekben dönt.
Határidő:
Felelős:

2017. augusztus 7.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Mile Mihály ajánlata
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a Trianon emlékhely viacolorral történő burkolására vonatkozó
ajánlatot, melyet elfogadásra javasolt. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve
kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon Emlékmű
járó felületének viacolorral történő burkolásával a megismert árajánlat
alapján megbízza Mile Mihály egyéni vállalkozót (2015 Szigetmonostor, Fő u.
8.)
A Képviselő-testület a 288.670 Ft + ÁFA vállalási árat a költségvetés K71 sora
(ingatlanok felújítása) terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
végrehajtására, a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

határozat

2017. június 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Mile Mihály ajánlata
Dr. Sajtos Sándor: Ismertette a Faluházban kialakítandó tároló aljának burkolására vonatkozó
árajánlatot, és javasolta annak elfogadását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve
kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Faluházban lévő
tároló aljának viacolorral történő burkolásával a megismert árajánlat alapján
megbízza Mile Mihály egyéni vállalkozót (2015 Szigetmonostor, Fő u. 8.).
A Képviselő-testület a 284.230 Ft + ÁFA vállalási árat a költségvetés K71 sora
(ingatlanok felújítása) terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
végrehajtására, a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2017. június 30.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Bodor és Fiai 2003. Kft. beadványa
Dr. Sajtos Sándor: Idei évben, ismét megjelent a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a
„Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” kiírt pályázat, melyen a Bodor és
Fiai 2003. Kft. az Önkormányzattal együttműködve, részt szeretne venni. A pályázati anyagban
az igényelt támogatás összege 18.635.660,- Ft lenne, a tervezett beruházás összege
26.622.372,- Ft, az önrész pedig 7.986.712,- Ft, amelyet a tavalyi évhez hasonlóan a Bodor és
Fiai 2003 Kft. biztosítaná. A pályázat már beadásra került, mert a beadási határidőig nem
került sor képviselő-testületi ülésre, azonban a jóváhagyó testületi határozat a hiánypótlás
során is beadható. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a tavalyi évben elnyert
támogatási összeg még nem került felhasználásra. Ennek oka az, hogy háromoldalú szerződést
kell kötni, a Bodor és Fiai 2003 Kft, mint üzemeltető, a Bodor Kft, mint a kompok tulajdonosa,
illetve az Önkormányzat, mint gesztor között. A szerződés szerint a hajó útlevelébe
elidegenítési, illetve terhelési tilalmat kell bejegyeztetni. Abban az esetben kerülhet sor új
szerződést aláírására, amennyiben a hajóútlevélben ez a bejegyzés szerepelni fog.
Dr. Pálvölgyi Tamás: Mennyi a komp értéke?
Dr. Sajtos Sándor: A szerződésben fel van tüntetve. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás,
illetve kérdés nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és
támogatja a Bodor és Fiai 2003. Kft azon felkérését, hogy a közforgalmú,
közútpótló folyami révek, kompok és azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési
támogatására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton - (a
pályázat kódja: LVF/6074/2017-NFM – az Önkormányzattal együttműködve
részt vegyen.
A tervezett beruházás összege: 26.622.372,- Ft
Az igényelt támogatás összege (70%): 18.635.660,- Ft
Az Önkormányzat a pályázathoz 7.986.712,- Ft önerőt (saját forrást) biztosít,
melynek fedezetét a komp üzemeltetője, a Bodor és Fiai Kft. bocsátja az
Önkormányzat rendelkezésére.
A Képviselő-testület
végrehajtására.

felhatalmazza
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Lakossági megkeresés a 0169/13 hrsz-tól, a 0169/26 hrsz-ú ingatlanok belterületbe
vonásával kapcsolatosan
Dr. Sajtos Sándor: Javasolta, a fenti ingatlanok belterületbe vonását, illetve a telkek belterületi
szabályozási terv szerinti kialakítását. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés
nem volt, kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a
0169/13; 0169/14; 0169/15; 0169/16; 0169/17; 0169/18; 0169/19; 0169/20;
0169/21; 0169/22; 0169/23; 0169/24; 0169/25; 0169/26 telkek belterületi
szabályozási terv szerinti kialakítását, valamint belterületbe vonását.
A telekalakítási és belterületbe vonási vázrajzok elkészítése a tulajdonosokat
terheli. A művelésből való kivonást és annak költségeit az így kialakított
telkek tulajdonosai beépítési szándék esetén egyenként kezdeményezhetik.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Településrendezési szerződés módosítása
Dr. Sajtos Sándor: A Képviselő-testület 2009. április 8-án településrendezési szerződést kötött
a Schell Sport Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel, mely szerződés
módosítása szükséges a Kft. cégnevének változása, illetve a szerződésben megfogalmazott
határidő módosítása miatt. Mivel a témával kapcsolatban hozzászólás, illetve kérdés nem volt,
kérdezte a képviselőket, aki a javaslatot támogatja, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál
Sándorné, Karácsony Ádám, Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás), ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2017. (05.29.)
HATÁROZATA
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a SCHELL Sport
Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. -vel 2009. április 8-án
kötött településrendezési szerződés módosítását jóváhagyja.
A szerződésben az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre:
- A SCHELL Sport Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg.:
01-09-894233) cégneve 2014.03.27. napjától GESTOR SHOPPING CENTER
Kft. cégnévre módosult (székhelye, cégjegyzékszáma is változott),
azonban a Szerződést vállalkozóként megkötő gazdasági társaság
ugyanaz a jogi személy jelenleg is.
- Az együttműködési határidő határozatlan időre módosul.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Sajtos Sándor polgármester

13. Egyebek
Csörgő Mihály: Javasolta, gondolja meg a Képviselő-testület a TESCO áruház 11-es út mellett
lévő három parkolójának a megszüntetését, mert nem belátható a kereszteződés, ha egy
magasabb autó parkol arra a helyre.
Nagyházu Miklós: Megjegyezte, hogy a múltkor egy autó kiütötte a tűzcsapot.
Csörgő Mihály: a DMRV ZRt-vel egyeztetni kellene mert, a mindennapos csőtörések
alkalmával jellemzően a fél faluban elzárják a vizet. Sajnos nincsenek tisztában a kiküldött
szakemberek a szakaszelzárókkal.
Ezt követően Dr. Sajtos Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját,
majd az ülést 20:42 órakor bezárta.
K.m.f.

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Eőryné Dr. Mezei Orsolya
jegyző
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